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MATERIAL TILL TIDNINGEN  

För att detta ska bli en riktigt bra hundtidning behöver vi all hjälp vi kan få. 
Vi blir jätteglada och tacksamma om du som medlem lämnar in bidrag. 
Pinnebladet är medlemmarnas tidning och vi vill ha in era egna berättel-
ser om era underbara hundar!  

Det behöver inte vara några långa historier fyllda med bilder och illustrat-
ioner. Berätta om en kurs du har gått. Skicka in en rolig bild. Dela med dig 
av glädjeämnen och sorgligheter. Presentera din hund eller kanske har du 
en idé om något intressant ämne? Vi fixar till och ser över stavning. Red-
aktionen förbehåller sig dock rätten att granska materialet och att korta 
ner texter vid behov. Vi kontaktar dig om vi undrar över något.  

Innehåll och synpunkter i artiklarna står respektive författare för.  

Välkommen att skicka in texter och/eller bilder av just din hund!  

Maila ditt underlag till pinnebladet@dpklubben.se  

Hälsningar redaktionen 

…………………………………………………
Dvärgpinscherklubbens – Styrelsen 2018  

Övriga ansvariga 

Funktion Namn Mailadress 

Ordförande  Catharina Holmberg kivinen ordf@dpklubben.se 

Vice ordförande Amanda Malm vordf@dpklubben.se 

Sekreterare Maria Anagrius sekrete-

rare@dpklubben.se 

Kassör Sabina Andersson kassor@dpklubben.se 

Ledamot Elisabeth Gyllenswärd styrelsen@dpklubben.se 

Suppleant Jenny Kjellman  styrelsen@dpklubben.se 

Suppleant  Emma Rydhammer styrelsen@dpklubben.se 

Suppleant  Ingela Pettersson styrelsen@dpklubben.se 

Suppleant  Nathalie Lorenz styrelsen@dpklubben.se 

Webmaster Catharina Holmberg 

Kivinen 

webmas-

ter@dpklubben.se 

Hänvisning Sabina Andersson hanvis-

ning@dpklubben.se 

Medlemsansvarig Maria Anagrius medlem@dpklubben.se 

RAM-Gruppen Catharina H , Elisabeth G 

& Sabina Andersson 

ram@dpklubben.se 

Tävlingskommittén Sammankallande  utstallning@dpklubben.se 

Lure racing Jenny Kjellman, Elisabeth 

Gyllenswärd 

lureracing@dpklubben.se 

 

Om Pinnebladet 

Pinnebladet ges ut i regi av Dvärg-
pinscherklubben. 

Tidningen utkommer 4 gånger per 
år och är en medlemsförmån. 

Utgivningsplan 

Nästa manusstopp 1 December 

Upplagen är på ca 300 ex per 
nummer under 2018. 

Tidningen trycks hos Vollsjö Tryck 

AB i Sjöbo. 

Ansvarig utgivare är Ordförande i 
Dvärgpinscherklubben. 

Bilder 

Bilder ska vara högupplösta eller 

ha en storlek på minst 3 MB. 

Alla hundbilder måste ha informat-
ion om hundens stamtavlenamn, 
tilltalsnamn, ägare och fotograf. 
Fotografen måste ha givit sam-
tycke till att bilden publiceras. Inga 
logor eller copyrightsinformation 
får finnas med på bilden. 

Annonsera 

Företag, uppfödare  och täckhund-

sägare får gärna annonsera i Pin-

nebladet! 

1/2 sida : 100 kronor 

1/1 sida: 200 kronor 

Om du vill annonsera i Pinnebladet 
maila till   

  pinnebladet@dpklubben.se  

 

    Bankgiro 5102-5625 
Organisations nr 802495-3641  
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Hej alla goa medlemmar! 

Vilken sommar vi fick med mycket värme, 

sol och för min del mycket bad. 

Sommarens semester spenderades nere i min 

sambos hemstad Helsingborg och hundarna 

var självklart med och njöt för fullo med tre 

veckors semester, mycket bus, spring och 

bad också för deras del. Det blev en hel del pussandes på alla människor 

vi träffade. 

Sommaren har varit otroligt varm och för många hundar har det varit 

både tufft och jobbigt så nu laddar vi om för en fin höst med många akti-

viteter för våra fyrbenta vänner. 

Vi har en hel del med aktiviteter på gång i klubben under hösten. Hun-

derbanan står först på tur. Sedan kör vi klubbmästerskap (KM) i viltspår 

som ni kan läsa om lite längre fram i tidningen. 

Den största aktiviteten vi genomför under året blir vår inofficiella utställ-

ning i december för alla raser. Redan nu kan vi se ett intresse för utställ-

ningen och vi hoppas att många anmäler sina hundar. I skrivande stund 

jobbar vi fortfarande med domaruppdragen. Så snart det är klart öppnar 

vi för möjligheten att anmäla. Vi hoppas ju på att utställningen kan leda 

till en liten extra slant till klubben så att vi kan hitta på fler aktiviteter för 

våra medlemmar.   

I år planerar vi för en alldeles egen monter på Stockholms hundmässa i 

december. Här behöver vi hjälp från er medlemmar när det gäller beman-

ningen av vår monter. Mer info om detta finner ni längre fram i tidning-

en.  

Jag vill även lyfta fram Avelskonferensen som vår specialklubb SSPK 

genomför i november. Mer om konferensen kan ni läsa på deras hemsida 

och Facebooksida.  

Jag önskar er alla en härlig höst. 

              Catharina Holmberg Kivinen,  

               Ordförande  

         

          

Ordförandens rader 
Vill du komma 
i kontakt med 
klubben 

styrelsen@dpklubben.se  

Besök oss på vår webb-

plats: 

www.dpklubben.se 

Ansvarig utgivare:  

Ordförande Catharina 

Holmberg Kivinen 

ordf@dpklubben.se 

Redaktör: Catharina 

Holmberg 

Reporter : Annette  J 

Gustin och Amanda 

Malm 

Kontaktperson:  

pinnebla-

det@dpklubben.se  

 

Manusstopp: 

1 December 

Nästa nummer 

utkommer i  

December 
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Agilityskolan del 3. 
 
Text & Bild Emma Rydhammer 
 
 
I de första delarna av denna serie har jag tagit 
upp mer specifika delar av träningen som man 
kan göra hemma med sin hund. Kanske har ni 
planer på att anmäla er till en agilitykurs under 
hösten, där kommer ni isåfall jobba vidare med 
dessa bitar som tunnlar, hinder, förberedelse 
inför kontaktfältsträning och liknande. 

I detta numret kommer jag förklara en översikt av 
hindret slalom, som är ett relativt svårt hinder och 
man behöver ofta lägga ner mycket tid på det för att 
få det riktigt bra. Sen har man såklart olika mål med hur man vill att hunden ska utföra det. För vissa räck-
er det om hunden klarar de i ett lagom tempo, relativt självständigt, medans om man siktar mot de högre 
klasserna och snabbare tider så behöver man lägga betydligt mycket mer krut på att få det så perfekt som 
möjligt. 
 
Tanken med slalom är att hunden ska ta sig igenom 12 pinnar som står fast på en skena, och ta varan-
nan pinne på hundens vänstra sida för att ta nästa pinne på hundens högra sida, de gäller att hunden 
kommer in rätt i slalom, med de menas att den måste kunna åt vilket håll första pinnen ska tas, beroende 
på vilket håll den kommer ifrån. 
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ANNONS 

 
De finns många sätt att lära in slalom på, och som 
man brukar säga, alla vägar bär till Rom. Välj ett sätt 
som passar dig och din hund bäst. De vanligaste sät-
ten idag är att man anväder sig av bla slalombågar, 
dom bildar en typ av korridor som hunden lär sig hur 
den ska gå genom slalom och tillslut sätter det sig i 
muskelminnet. Då får man börja fasa ut båge för 
båge tills hunden kan de helt utan någon stöttning av 
bågar. Och det är här de gäller att skynda långsamt! 
Man kan också använda sig av allémetoden, som de 
låter så öppnar man upp slalomet så de blir som en 
allé för hunden att springa rakt fram i, för att sedan 
steg för steg föra ihop pinnarna igen så hunden får 
börja sick sacka i en allt smalare allé. Och tillslut kan 
man ställa alla pinnarna på en rak linje. 
Och så kan man förstås använda sig av 
”köttbullemetoden”. Att man visar hunden med sin 
hand hur den ska gå slalom och låter hunden följa 
efter godiset man håller i handen. 
Oavsett vilken metod man använder sig av, är de vik-
tigt att välja den som passar dig och din hund bäst.  
Inget är rätt och inget är fel.  Under inlärningen av detta hindret är de extra vik-

tigt att ta de lugnt och skynda långsamt, de är ett 
svårt hinder för hunden att lära sig, och den kom-
mer inte lära sig fortare för att man som förare blir 
frustrerad på att inlärningen inte går snabbare 
framåt. 
Se till så hunden befäster ingångarna på ett bra 
sätt, från alla vinklar, höger, vänster, rakt fram och 
långt ifrån. Hunden ska vilja suga in i slalomet och 
gå in med fullt självförtroende att ta sig självstän-
digt igenom dessa 12 pinnar i hög hastighet. 
 
När hunden kan slalom på ett bra och säkert sätt, 
kan man börja utmana sin hund. Slalomövningar 
kan varieras i all oändlighet och ju fler sätt hunden 
kan slalom, där föraren befinner sig nära, långt 
ifrån, bakom, framför eller springer åt motsatt håll, 
ju bättre slalom får man på sin hund. Sen är de 
inte alla hundar som någonsin klarar av att helt 
själv springa slalom när föraren är 10m där ifrån, 
så känn hela tiden efter hur mycket din hund tyck-
er om detta hindret och sätt aldrig för stor press på 
dom ifall de inte verkligen är mogna för det.    
 
Kom ihåg – Lek alltid fram allt på agilitybanan, gör 
hunden fel, är det du som förare som ställt ett för 
högt krav på hunden under inlärningen. Backa då 
tillbaka några steg och se till att hunden får en 
bättre förståelse för vad vi vill att den ska göra, in-
nan går du framåt i träningen igen. 
 
Lycka till! 
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Dvärgpinscherklubben informerar 

Är DU den vi 

behöver? 

Vi söker nu efter perso-

ner som tycker det är 

roligt att jobba med 

hemsidor, tidning eller 

om man är intresserad 

av andra uppdrag inom 

klubben. 

Är du kanske  intresse-

rad att bli klubbens nya 

webmaster eller varför 

inte klubbens nya tid-

ningsredaktör ? 

Mejla 

ordf@dpklubben.se och 

berätta gärna lite om 

vem du är och dina tan-

kar om uppdraget.  

Vi ser fram mot att höra 

från dig! 

Ordförande 

Catharina Holmberg 

Kivinen 

Valberedningen behöver din hjälp!  

Just nu efterlyser vi flera medlemmar 
som vill engagera sig i vår klubb för 
2019! Du behövs både i styrelse och 
kommittéer! Varmt välkommen till ett till 
ett roligt och varierande arbete i en  
engagerad rasklubb.  
 
Skicka ett mejl till  valberedningen@dpklubben.se  

SÖKES! 

Dvärgpinscherklubben söker Medlemmar till Rasmonter hjälp 

för Stockholm Hundmässa i Älvsjö 8-9 december 2018! 

Nytt för i år är att vi har vår alldeles egna monter och kommer 

då alltså representera DPK & Dvärgpinscher.  

Vi ser helst att du är medlem som arbetar i vår monter. 

Det är kul och full fart att vara på mässa med sin Hund! 

 

Så kom igen & vara med. 

Skicka ett Email till maj.flodin@dpklubben.se   
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Medlemsavgifter 

Genom att delta på Klubbens 
möten kan Du vara med att 
forma en framtida stark Med-

lemsklubb! Dessa avgifter 
gäller även för dig utom 
Sverige! 

  

* Helbetalande medlem-
skap 300 kr/år.  

Medlemskapet löper rul-
lande och gäller i 12 må-
nader som helbetalande 
medlem i Dvärgpinscher 
Klubben blir du automa-
tiskt ansluten till SSPK. 

  

* Familjemedlem 80 kr/år. 

Kan tecknas av den som 
är skriven på samma 
adress som helbetalande 
medlem. 

  

* Extra Rasering 80 kr/år. 

Gäller för dig som redan är 
medlem i någon av 
SSPK's Rasklubbar och 
vill bli medlem i Dvärgpin-
scher Klubben. 

  

* Gåvomedlemskap 150 
kr. 

Kan tecknas av Uppfödare 
som önskar ge sina valp-
köpare 1års medlemskap i 
Dvärgpinscher Klubben 
med valpköpet. 

  

* SHU (Svensk Hundun-
gdom) Fullbetalande 300 
kr/ år. 

* SHU (Svensk Hundun-

gdom) Syskonmedlem 

150 kr/ år. 

Medlemsförmåner 2018 

erbjuder Dvärgpinscherklubbens 

medlemmar 10 % i webshopen  

  

Kod: DP 2018 ChipPet 

  

Medlemskap i klubben krävs för att 
utnyttja koden  

www.chippet.se 

Östersunds Hund Forum 

  

erbjuder Dvärgpinscherklubbens med-
lemmar 

5 % på alla hundtillbehör i webshopen 
och 10 % på alla hundkurser 

  

www.osdhundforum.se 

Uppdatering av RAS är under be-
arbetning och därför behöver vi 

hjälp av er medlemmar! 
 Fyll i enkäten så är vi tack-

samma!  

Enkäten hittar ni på hemsidan! 

http://www.chippet.se/
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Resan från  

Haparanda till 
World Dog Show 
(WDS) 2018,  

Amsterdam 
Text & Bild  
Sanna Koivurova   
(Kennel Made In Line)  

 

Förra året ville jag delta med  
mina hundar på WDS i Tyskland  
men det gick inte eftersom vi hade valpar hemma. 
Men WDS 2018 ville jag inte missa utan började 
planera resan till Amsterdam med fem andra 
hundägare. Hotellet bokades i god tid och vi an-
mälde hundar till BENNELUX WINNER SHOW 
torsdagen den 9/8, CAC-SPECIALITY SHOW lör-
dagen den 11/8 och till WORLD DOG SHOW sön-
dagen den 12. 

Vi var sex kvinnor och nio hundar (sex dvärg-
pinschrar, en italiensk vinthund, en tibetansk spa-
niel och en australisk terrier) som åkte i min 
Toyota Hiace som är rymlig och pålitlig. Vi läm-
nade Haparanda måndag kväll och åkte mot Trel-
leborg. Därifrån tog vi färjan över till Rostock i 
Tyskland. Framme i Amsterdam långtidsparkerade 
vi bilen eftersom vi planerade att ta en taxi till ut-
ställningsplatsen. Det kändes smidigast så. Det 
var dessutom ett billigare alternativ än om vi hade 
parkerat både vid utställningen och vid hotellet. 
Från vårt hotell var det tre km till utställningsplat-
sen. 

Det var 63 dvärgpinschrar anmälda till BENELUX 
WINNER SHOW torsdagen den 9 augusti. Do-
mare: Boris Chapiro från Frankrike. Vi stannade 
givetvis till finalerna, när vi fick den möjligheten, så 
dagen blev lång. Det kändes så fint att delta på 
arenan även om vi inte gick vidare under finalen.  

Först gick vi in med uppfödargruppen. Sedan gick 
vi in med Troy i Grupp 2 och med Helmi i BIS-
juniorfinalen. Det var många fina hundar på plats 
och det var en fin upplevelse. Vi kom tillbaka till 
hotellet sent under kvällen.  

Fredag den 10 augusti hade vi en ledig dag från 
utställningar.  

Vi tog sovmorgon och for sedan till stan. Där fikade vi, 
åt god mat, shoppade och gjorde sightseeing. Hun-
darna var med i vagnar och nästan varannan männi-
ska vi mötte ville hälsa på dem. De frågade varifrån vi 
kom och hundarna fick mycket beröm. Det var en jät-
tetrevlig dag. Vi åt god mat på en mexikansk restau-
rang och där firade vi våra hundars nya titlar. Hundar-
na var välkomna på restaurangen och servicen var 
perfekt.  

Under lördagen den 11 augusti var det dags för ut-
ställning igen. Ringen startade först kl. 14.00 så vi 
hade god tid på oss. Domaren på CAC-SPECIALITY 
SHOW var Fabrizio La Rocca från Italien. Det var 66 
dvärgpinschrar anmälda. Min Helmi gick till final i och 
med hans placering som Bäst i rasen Junior. Inga 
uppfödargrupper arrangerades här. När vi kom till-
baka till hotellet under kvällen var vi så trötta att vi be-
ställde pizza till hotellrummet. Men vi hade ändå köpt 
tårta och vin för att fira våra fina resultat  

Så var det äntligen dags för WORLD DOG SHOW, 
den tredje och viktigaste utställningen söndagen den 
12 augusti.  

Vi hade inga förväntningar utan tänkte att hur det än 
går hade resan varit mer än vad vi hade kunnat önska 
oss. Domaren Lokodi Csaba Zsolt var från Rumänien 
och det var 123 dvärgpinschrar anmälda. 

Made In Line Shot Of Success ”Rossi” (9 mån) blev 
WORLD JUNIOR WINNER 2018 & BÄST I RASEN!!! 
Detta var en av valparna i valplådan som gjorde att 
jag inte kunde åka till världsutställningen 2017! På sin 
tredje officiella utställning blir han WORLD JUNIOR 
WINNER & BÄST I RASEN, alltså på världens största 
utställning. Jag är så oerhört stolt och tacksam för 
detta och över honom och hans ägare som var så fina 
i ringen! 
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Det blev så klart ännu en lång dag eftersom vi stannade 
till finalerna. Vi gick in med en BIR-junior och en BIR och 
en BIR-uppfödargrupp. Vi köpte tårta igen och vin för att 
fira under kvällen på hotellet. 

Måndag den 13 augusti var det dags att åka hemåt. Re-
san från Amsterdam gick via Rostock och Trelleborg. Vi 
var åter hemma i Haparanda tidigt onsdag 15 augusti (kl. 
04.00) och vi hade turats om att köra de sammanlagt 
2570 kilometrarna. 

Sammantaget kan sägas att resan var lyckad med titlar-
na:  

BENELUX JUNIOR WINNER 2018 (Tik) 

“VICE BENELUX JUNIOR WINNER 2018” (Tik) 

BENELUX WINNER 2018 (BOB) (Hane) 

CAC-SPECIALITY SHOW JUNIOR WINNER 2018 (Tik) 

CAC-SPECIALITY SHOW JUNIOR WINNER 2018 
(Hane)  

WORLD JUNIOR WINNER 2018 (BOB) (Hane) 

“VICE WORLD JUNIOR WINNER 2018” (Tik)  

“2 x BOB Breeders Group KENNEL MADE IN LINE 
(BENELUXW’18 & WW’18)”   

Jag är så oerhört tacksam för mina valpköpare, min fa-
milj, vänner och bekanta som gjorde detta möjligt för mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvärgpinscherklubben Gratulerar alla delta-
gare samt medlemmar till framgångarna i 
WORLD DOG SHOW!  
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Sponsorer 2018 

 

Köpa Dvärgpinscher? 

På Dvärgpinscherklubbens hemsida hittar du planerade valpkul-

lar, födda valpkullar, Hundar från 4 månader och uppåt, Foder-

värd eller planerar du att ta en kull och inte hittat den tilltänkte 

hanen varför inte titta in på Täckhundslistan.  

Som uppfödare ansluten till Dvärgpinscherklubben annonserar 

du gratis på hemsidan!   

www.dpklubben.se               
      
 
Vill du komma i kontakt med vår hänvisare Sabina Andersson för frågor är ni välkomna att höra av er 
till hanvisning@dpklubben.se  

Dvärgpinschershopen 

Nu finns vår populära nummerlappshållare till försäljning samt 

viltspår championat rosett, Gästhandduk och nytt efter rasspeci-

alen 2016 finns nu även en våra fina glas.  

Vi kan leverera till vissa utställningar och även skicka per post 

mot förskottsbetalning (gäller dock ej glasen då de lätt kan gå 

sönder).  

Både i Sverige och utlandet. 

För leverans till utställning. 

Maila oss shop@dpklubben.se för att få veta till vilka platser det 

är möjligt. 

http://www.dpklubben.se
mailto:hanvisning@dpklubben.se
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FÖRETAGSANNONSERING 
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Uppfödarlistan 

Kennel Anjediamond’s 
Jessica Linhem Olsson 
Sundhammarsvägen 460 
442 71 Kärna 
Mobil: 070-7730729 
www.anjediamonds.se 

Kennel Andeless 
Ingela & Jan Pettersson 
Åkerbärsstigen 11 
665 35 KIL 
Mobil: 0708783995 
www.andeless.se 

Kennel Blanco Pirata 
Malin & David Gabrielsson Eklund 
Klockrike Stora Berga 715 Brunnsgården 
59032 Klockrike 
Mobil: 0739990733 
www.blancopirata.com 

Kennel Camalis 
Carola Håkansson  Mobil: 0708329187 
Qvantenborgsvägen 23 , 227 38 Lund 
Kicki  Dahlqvist Mobil: 0706197143 
Åkerensvägen 7, 37470 Trensum 
www.camalis.se  

Kennel Chimanjika´s  
Zsofia Svegårdh 
Hagby Klockarbol 49 
74020 Vänge 
Mobil: 0703658516 
www.chimanjika.se 

Kennel Chippens 
Elisabeth Holmgren  
Handelsvägen 83 
12248 Enskede 
Mobil: 0704949018 
www.chippens-kennel.se 

Kennel Coldwinds 
Maria Nyström 
Norra Åbyn 79 
937 92 Burträsk 
Mobil: 0706108991 
www.coldwinds.se 

Kennel Exigor´s  
Annette Persson 
Lilla Hisinge 
33196 Värnamo 
Mobil: 0705082916 
www.exigors.se 

Kennel Heziblos 
Åsa Lundberg 
Industrivägen 11 
82020 Ljusne 
Mobil: 0733322274 
www.heziblos.se 

Kennel Katares Mystery 
Katja Koho 
Skyttesväg 16 
14835 Ösmo 
Mobil: 0739140694 
www.kataresmystery.se 

Kennel Kiwillas 
Cecilia Viberg 
Södra Gagnet 120 
88293 Helgum 
Mobil: 0730603486 
www.kiwillas.weebly.com 

Kennel Knallsas 
Yvonne Johansson 
Brastorp, Lillaskog 
511 94 Älekulla 
Mobil: 0790455582 
brastorp49@gmail.com 

Kennel Lejonhjärta 
Annette Lerjéus 
Mjölnarevägen 7 
54192 Skövde 
Mobil: 0705940137 
www.kennellejonhjarta.se 

Uppfödarregistret administreras av Dvärgpinscherklubben 

För att vara med i registret behöver du betala in en särskild avgift och följa  

Dvärgpinscherklubbens kriterier  och policy samt följa våra och SKK avelsrekommendationer. 

Vid ändring /tillägg vänligen kontakta Dvärgpinscherklubbens styrelse  

E-post styrelsen@dpklubben.se eller www.dpklubben.se 

Kennel Melzo´s 
Amanda Malm 
Vattubrinksvägen 1 
15157 Södertälje 
Mobil: 0734326646 
www.melzos.se 

Kennel Rivendells 
Cathrine  Eklöf 
Stockholmsvägen 416 
13252 Saltsjö-Boo 
Mobil: 0709456471 
www.rivendells.se  

Kennel Seventh  Sense 
Maria Anagrius 
Håsta 243 
19592 Märsta 
Mobil: 0702201375 
www.seventhsense.se 

Kennel Sjölundas 
Kerstin Spåre 
Anefors 370 
473 98 Henån 
Mobil: 0709122100 
www.sjolundas.dinstudio.se 

Kennel SWE MANIKA`S 
Magdalena Karlsson 
Brobyvägen 21 
647 51 Åkers styckebruk 
Mobil: 0707171507 
www.manikas.se 

Kennel Xelanc 
Jonas Näslund 
Rise 468 
830 51 Offerdal  
Mobil: 0730542771 
www.kennelxelanc.se 

Kennel Queen Olympic 
Sabina Andersson 
Håkansta 148 
84591 HALLEN 
Mobil: 0706960031 
www.queenolympic.se 

Begränsad eftersändning 

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen  

till avsändaren:  
Dvärgpinscherklubben  

Catharina Holmberg Kivinen 

Täppans väg 9 
18492 Åkersberga 

Kennel Björnakroken´s  
Zuzan Hagelin  
Holmavägen  
27571 Lövestad  
Mobil: 0707204202 
www.bjornakrokens.se   

Kennel Millenhoff’s 
Maria Carlzon 
Gedholmsvägen 124 
267 77 Ekeby            
Mobil: 07232215 
www.miniaturepinschersweden.se 


